1

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2549
ที่

แผนงาน / โครงการ

กลุมเปาหมาย

1 โครงการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ

ขาราชการครูและ
บุคคลทางการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด
ทุกคน

2 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
1) สรางจิตสํานึกคุณธรรมจริย
ธรรมและคานิยมธรรมและคานิยม
สรางสรรค
2) การบริหารงานบุคคลภายใต
ระบบคุณภาพ
3) ดําเนินการทางวินัยอยางจริงจัง
โปรงใส
4) บริหารงานโปรงใสพรอมรับ
3 โครงการเสริมสรางวินัยคุณธรรม
และจริยธรรมขาราชการทุกคน
และลูกจางสํานักงานสรรพสามิต

ขาราชการและเจาหนาที่
ทุกคน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
1 ต.ค. 48 30 ก.ย. 49

งบประมาณ

1 ต.ค. 48 30 ก.ย. 49

-

สํานักงานสรรพากรพื้นที่
นครราชสีมา สํานักงาน
สรรพากรภาค 9

งบปกติ

สํานักงานสรรพากรพื้นที่
นครราชสีมา

ขาราชการ / ลูกจางทุกคน ต.ค 48 - 30 ก.ย 49

2,000

หนวยงาน
ดําเนินการ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา
เขต 5

หมายเหตุ

2

ที่

แผนงาน / โครงการ

นครราชสีมาและพื้นที่สาขา
4 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

5 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

6 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
7 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

8 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
- งานคิดราคากลาง
- งานควบคุมการกอสราง
- งานควบคุมการเบิกจายเงินตาม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

เจาหนาที่ในสังกัดสํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมาเขต 4

ต.ค 48 - ก.ย. 49

งบปกติ

สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษานครราชสีมาเขต 4

ขาราชการครูและบุคคลกร
ทางการศึกษาในสังกัดสํา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมาเขต 7
บุคลากรของสํานักงาน
ประกันภัยจังหวัด
เจาหนาที่ในสังกัดโครง
การสงน้ําและบํารุงรักษา
ทุงสัมฤทธิ์จํานวน140 คน

1 ต.ค. 48 30 ก.ย 49

งบปกติ

สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษานครราชสีมาเขต 7

1 ต.ค. 48 30 ก.ย 49
1 ต.ค. 48 30 ก.ย 49

งบปกติ

สํานักงานประกันภัย
จังหวัด
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาทุงสัมฤทธิ์

กลุมเปาหมาย

ขาราชการ/ลูกจางและ
บุคคลที่เกี่ยวของ

1 ต.ค. 48 30 ก.ย 49

งบปกติ

งบปกติ

สํานักงานทางหลวง
ที่ 8 , แขวงการทาง
นครราชสีมาที่ 1 - 2

หมายเหตุ

3

ที่

แผนงาน / โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

ขาราชการในสังกัดสํานัก
งานสรรพสามิตเขต 3

ต.ค 48 - ก.ย. 49

-

สํานักงานสรรพสามิต
ภาค 3

ประชาชนทั่วไป

ต.ค 48 - ก.ย. 49

-

สํานักงานบํารุงทาง

กลุมเปาหมาย

สัญญา
- งานจางเหมาซอมบํารุง
- งานเวณคืนอสังหาริมทรัพย
- งานปองกันหรือลดโอกาสการ
สมยอมในการเสนอราคา
- การจัดซื้อจัดจางที่โปรงใสและ
เปนธรรม
- งานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ
- งานควบคุมและจําหนายพัสดุ
- งานรวบรวมจัดทําและเผยแพร
กฎหมายประกาศ
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานสรางแรงจูงใจ
- งานปองกันและปราบปราม
9 แผนพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ

10 แผนปองกันและปราบปราม

หมายเหตุ

4

ที่

แผนงาน / โครงการ

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ
นครราชสีมาที่ 3

ต.ค 48 - ก.ย 49

งบปกติ

สํานักงานบังคับคดี
และวางทรัพยภูมิภาค

การทุจริตประพฤติมิชอบ
- การประกาศกฏระเบียบขอบังคับ
มาตราการหรือแนวทางตาง ๆ
เพื่อรณรงคปองกันพฤติกรรมใน
เชิงทุจริตประพฤติมิชอบใน
กระบวนงานตาง ๆ
- ดําเนินงานปองกันและปราบ
ปรามใน 4 กลุมงาน
(1) กลุมงานกอสราง
(2) กลุมงานบํารุงทาง
(3) กลุมงานจัดซื้อจัดจาง
(4) กลุมงานพัฒฯ
- จัดใหมีระบบตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน
- การไมสนับสนุนและไมใหความ
รวมมือแกเอกชนที่มีพฤติกรรมไม
โปรงใส
11 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

บุคคลากรของสํานักงาน
ในเขตภาค 3

หมายเหตุ

5

ที่

แผนงาน / โครงการ

12 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
13 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
- การใหความรูแกบุคคลากร
- เผยแพรทําความรูแกบุคคลากร
- จัดแบบสํารวจความเห็น
ประชาชนผูใชบริการ
- สงเสริมการใหบริการที่มีระบบ
ตามขั้นตอน
- สรางมาตราการแนวทางเพื่อการ
ดูแลคุมครองแกผูใหขอมูล
และพยานในเรื่องการทุจริต
- จัดกลองรับแจงเบาะแสการ
กระทําผิด
- กํากับดูแลการปฏิบัติตามขอ
สังเกตหรือขอทวงติง
จากหนวยงานตรวจสอบ

กลุมเปาหมาย

ขาราชการและผูประกอบ
การที่เกี่ยวของ
ขาราชการและบุคคลากร
ของสํานักงาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ
ที่ 3

ต.ค 48 - ก.ย 49

งบปกติ

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 6
สํานักงานคุมประพฤติ
ภาค 3

ต.ค 48 - ก.ย 49

งบปกติ

สํานักงานคุมประพฤติ
ภาค 3

หมายเหตุ

6

ที่

แผนงาน / โครงการ

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

-จัดทําเว็ปเพจเพื่อการแจงเบาะแส
14 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

ขาราชการและเจาหนาที่
ส.ป.ก. นคคราชสีมา

ต.ค 48 - ก.ย 49

งบปกติ

สํานักงานการปฏิรูปที่
ดินจังหวัดนครราชสีมา

15 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
- การจัดตั้งเครือขาย
- การสงเสริมจิตสํานึก
- การปองกันพฤติกรรมที่เปนภัย
ตอการนําไปสูประเทศไทยใส
สะอาด
- การจัดการกรณีทุจริตและ
คอรัปชั่น

ขาราชการ / ลูกจาง

ต.ค 48 - ก.ย 49

งบปกติ

สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
จังหวัดนครราชสีมา

16 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

บุคลากรของสํานักงาน
พาณิชยจังหวัด
นครราชสีมา

ต.ค 48 - ก.ย 49

งบปกติ

สํานักงานพาณิชย
จังหวัด

17 แผนปองกันและปราบปรามการ

พนักงานของการไฟฟา

ต.ค 48 - ก.ย 49

งบปกติ

การไฟฟาสวนภูมิภาค

หมายเหตุ

7

ที่

แผนงาน / โครงการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ
จังหวัด

สวนภูมิภาคจังหวัด

18 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

ขาราชการสํานักงาน
ชุมชนจังหวัด

ต.ค 48 - ก.ย 49

งบปกติ

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด

19 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริการ

ประชาชนและหนวยงาน
อื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน

ต.ค 48 - ก.ย 49

-

สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด

20 การสรางเครือขายในชุมชน
ดําเนินการปองกันสาธารณภัย

ประชาชนในพื้นที่

ต.ค 48 - ก.ย 49

-

21 วิทยากรการฝกอบรม อปพร.

ภาครัฐ / เอกชน ในทองที่
ประชาชน

ต.ค 48 - ก.ย 49

-

สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
จังหวัด
สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
จังหวัด

22 งานสรางจิตสํานึกใหกับเจาหนา
ที่ในการปฏิบัติงานและรูจักหวง
แหนรักหนวยงานและความ

เจาหนาที่อากาศยาน
นคคราชสีมา

มิ.ย - ก.ย 49

-

ทาอากาศยานนครราชสีมา

หมายเหตุ

8

ที่

แผนงาน / โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

เจาหนาที่อากาศยาน
นคคราชสีมา

มิ.ย - ก.ย 49

-

ทาอากาศยานนครราชสีมา

ขาราชการหรือลูกจางใน
สังกัดสํานักงานควบคุม
โรคที่ 5

ต.ค 48 - ก.ย 49

-

สํานักงานควบคุม โรคที่ 5

หนวยงานราชการและ
ผูใชบริการในเขตพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา

ต.ค 48 - ก.ย 49

15,000

สํานักงานพลังงานภูมิภาค
ที่ 5 นครราชสีมา

กลุมเปาหมาย

ภาคภูมิใจที่ประกอบอาชีพราชการ
23 ดําเนินการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
ทาอากาศยานนครราชสีมา
24 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
- จัดเสียงตามสายของหนวยงาน
- โครงการคัดเลือก สคร.5
- จัดทําโครงการตรวจสอบสุขภาพ
ประจําป
-จัดอบรมพัฒนาจิตตามแนวพุทธ
ศาสนา
25 การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล
ขาวสารเพื่อความโปรงใส
1.1 เปด ตู ปณ.101 รับเรื่องรองเรียน
1.2 ประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2
FM 107.25 MHz คายสุรนารี

หมายเหตุ

9

ที่

แผนงาน / โครงการ

1.3 แบบสอบถามความคิดเห็น
1.4 www.energy5.net
26 การบริหารจัดการกระบวนการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
1.1 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เพิ่มชองทางการบริการ สรางแผน
ผังและเสนทางการบริการที่ชัดเจน
1.2 กํากับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่ และรายงานผล
27 การพัฒนาบุคลากรในองคกร
1.1 การเสริมสรางจิตสํานึกของ
ขาราชการและเจาหนาที่ใหปฏิบัติ
งานดวยความซื่อสัตย สุจริตโปรงใส
1.2 จัดทํามาตราฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
28 การบริหารงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.1 การจัดทําระบบควบคุมภายใน
1.2 ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กํากับ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

ผูใชบริการในเขตพื้นที่

ป งป.2549

สํานักงานพลังงานภูมิภาค
ที่ 5 นครราชสีมา

ขาราชการและเจาหนาที่
ในองคกร

ป งป.2549

สํานักงานพลังงานภูมิภาค
ที่ 5 นครราชสีมา

ขาราชการและเจาหนาที่

ป งป.2549

สํานักงานพลังงานภูมิภาค
ที่ 5 นครราชสีมา

หมายเหตุ
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ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

ขาราชการ/ผูชวยพนักงาน
ราชการ

ต.ค 48 - ก.ย 49

-

เรือนจําอําเภอบัวใหญ

30 วางระบบควบคุมภายในระบบงาน
ที่มีปจจัยเสี่ยงตอการทุจริต

ขาราชการ-ผูชวยพนักงาน
ราชการ

ต.ค 48 - ก.ย. 49

-

เรือนจําอําเภอบัวใหญ

31 โครงการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) รับเรื่องรองเรียน
2) ปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม
จริยธรรม
3) แนะนําชี้วัดและเวียนหนังสือ
กฏระเบียบตาง ๆ
32 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
1) ขอความรวมมือบุคคลทั้งภาครัฐ
และเอกชนใหทําหนาที่เปนเครือ

ขาราชการและเจาหนาที่
ส.ป.ก. นครราชสีมา

ต.ค 48 - ก.ย. 49

งบปกติ

ส.ป.ก. นครราชสีมา

ขาราชการ/ลูกจางของ
โครงการสงน้ําและบํารุง
รักษาลําตะคอง

ต.ค 48 - ก.ย. 49

งบปกติ

โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลําตะคอง

ที่

แผนงาน / โครงการ

1.3 กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
การใชจายเงินงบประมาณ
29 โครงการรณรงคปลูกฝงคานิยมที่ดี
ปลูกจิตสํานึกเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหขาราชการ

กลุมเปาหมาย

หมายเหตุ
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ที่

แผนงาน / โครงการ
ขายเฝาระวังการทุจริตและปรพฤติ
มิชอบ
2) จัดชองทางรับเรื่องราวรองเรียน
เกี่ยวกับการาทุจริต
3) ใชระบบ Internet ประกาศ
ในการเปดเผยขอมูลจัดซื้อจัดจาง
เพื่อใหเกิดความโปรงใส
4) ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรหนวย
งานปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตอง
ชอบธรรม
5) รณรงคสงเสริมคานิยมไมใหรับ
สินน้ําใจจากผูบริการในทุกกรณี
6) แจงเวียนเผยแพรกฏระบียบ
ขอบังคับตาง ๆ ใหบุคคลากรทราบ
แนวทางการปองกันการทุจริต
8) การตรวจสอบการปฏิบัติงานจาก
ทะเบียนและเอกสารตามระบบ
ควบคุมภายใน
9) รายงานแผนการปฏิบัติงานใน
หนวยงานเปนประจําทุกเดือน

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

ประชาชนทั่วไป

ต.ค 48 - ก.ย. 49

-

โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลําตะคอง

ขาราชการ/ลูกจางของ
โครงการ

ต.ค 48 - ก.ย. 49

-

โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลําตะคอง

ขาราชการ/ลูกจางของ
โครงการ
ขาราชการ/ลูกจางของ
โครงการ

ต.ค 48 - ก.ย. 49

-

ต.ค 48 - ก.ย. 49

-

โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลําตะคอง
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลําตะคอง

ขาราชการ/ลูกจางของ
โครงการ

ต.ค 48 - ก.ย. 49

-

โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลําตะคอง

ขาราชการ/ลูกจางของ
โครงการ

ต.ค 48 - ก.ย. 49

-

โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลําตะคอง

หมายเหตุ
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ที่

แผนงาน / โครงการ

กลุมเปาหมาย

10) จัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน

ขาราชการ/ลูกจางของ

11) เรงรัดดําเนินการทางวินัยโดย
เครงครัด

โครงการ
ขาราชการ/ลูกจางของ
โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค 48 - ก.ย. 49

งบประมาณ
-

ต.ค 48 - ก.ย. 49

-

หนวยงาน
ดําเนินการ
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลําตะคอง
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาลําตะคอง

33 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
สํานักงานอุตสาหกรรม

ขาราชการและลูกจาง
ของสํานักงานอตสาหกรรม
จังหวัด

1 ต.ค. 48 - 30
ก.ย. 49

-

สํานักงานอุตสาห กรรมจังหวัด

34 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. ขาราชการและพนักงาน
2. ประชาชน

ต.ค 48 - ก.ย. 49

งบปกติ

สํานักงานจัดหางาน
จังหวัด

35 โดยการประชาสัมพันธขาวสาร
จังหวัดสูการบริหารจังหวัดแบบ
บูรณาการ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัด
ใกลเคียง

1 ต.ค. 48 - 30
ก.ย. 49

งบปกติ

สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย
จังหวัดนครราชสีมา

36 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขาราชการและเจาหนาที่
ในสํานักงาน

1 ต.ค. 48 - 30
ก.ย. 49

งบปกติ

37 แผนปองกันและปราบปรามการ

ขาราชการและพนักงาน

ต.ค. 48 - 30

งบปกติ

ศูนยทองเที่ยวกีฬา และ
นันทนาการจังหวัด
นครราชสีมา
สพท. นม. เขต 1

หมายเหตุ
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ที่

แผนงาน / โครงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
- งานแตงตั้งที่ปรึกษากฏหมาย

- แผนตรวจสอบงบประมาณ
ประจําป 2549
38 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
- จัดตั้งศูนยประสานราชการใส
สะอาด
- การสงเสริมจิตสํานึกราชการ
ใสสะอาด
- สรางเครือขาย อปพร.
- ปองกันเหตุการณ พฤติกรรมตอง
เปนภัยตอการนําไปสูประเทศไทย

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ก.ย. 49

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

-

สพท. นม. เขต 1

40,000

สพท. นม. เขต 1

ต.ค 48 - ก.ย. 49

-

ศูนย ปภ.เขต 5

1 มี.ค-30 ก.ย 49

-

ศูนย ปภ.เขต 5

1 มี.ค-30 ก.ย 49
ต.ค 48 - ก.ย. 49

-

ศูนย ปภ.เขต 5

ของรับในสภานครราชสีมา
เขต 1
ขาราชการครู บุคลากร
ไมกําหนดระยะ
ทางการศึกษา พนักงาน
เวลา
ราชการ ลูกจางในสังกัด
สพท. นครราชสีมา เขต 1
- สพท. นม. เขต 1
ปงบประมาณ
- โรงเรียน 60 แหง
2549

ขาราชการ/ลูกจาง
หนวยงานในสังกัด
สํานักงานปภ. เขต 5
ขาราชการ/ลูกจาง
หนวยงานในสังกัด
สํานักงานปภ. เขต 5
ประชาชน
ขาราชการ/ลูกจาง
ในสํานักงานปภ.เขต 5

หมายเหตุ
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ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

ขาราชการ / ลูกจาง
ในสังกัดทุกคน
รายงานการจัดซื้อ จัดจาง
ทุกเดือน

ต.ค 48 - ก.ย. 49

-

สํานักงาน ปภ.เขต 5

ต.ค 48 - ก.ย. 49

-

สํานักงาน ปภ.เขต 5

39 งานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการจัดซื้อ
จัดจาง

เจาหนาที่ในหนวยงาน

ต.ค 48 - ก.ย. 49

งบปกติ

สํานักงานขนสง
จังหวัด

40 โครงการติดตั้งตูรับเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับทุจริต

ขาราชการ / ลูกจางประจํา

มิ.ย. 49

-

ศูนยถายทอดเทคโนโลยี
สหกรณที่ 6

41 โครงการปลุกจิตสํานึกและสงเสริม
จริยธรรมปรับปรุงประสิทธิภาพ
ใหกับขาราชการ

ขาราชการ / ลูกจางประจํา

มิ.ย. 49

-

ศูนยถายทอดเทคโนโลยี
สหกรณที่ 6

42 โครงการพัฒนาบุคลากรในหนวย
งานใหปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส
ตรวจสอบไดทุกเรื่อง

ขาราชการ / ลูกจางประจํา

มิ.ย. 49

-

ศูนยถายทอดเทคโนโลยี
สหกรณที่ 6

ที่

แผนงาน / โครงการ
ใสสะอาด
- การจัดการกรณีทุจริตและคอรัปชั่น
ที่เกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้น
- การปองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบในการจัดซื้อ จัดจาง

กลุมเปาหมาย

หมายเหตุ
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กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

43 โครงการกําหนดใหมีระบบควบคุม
ภายในและหนวยตรวจสอบภายใน

ขาราชการ / ลูกจางประจํา

มิ.ย. 49

-

ศูนยถายทอดเทคโนโลยี
สหกรณที่ 6

44 โครงการกําหนดใหมีการลงโทษตาม
ระเบียบและกฎหมายโดยเครงครัด

ขาราชการ / ลูกจางประจํา

มิ.ย. 49

-

ศูนยถายทอดเทคโนโลยี
สหกรณที่ 6

45 สงเสริมใหเจาหนาที่ไดรับการฝก
อบรมคุณธรรมจริยธรรม

เจาหนาที่สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด

ต.ค 48 - ก.ย 49

งบปกติ

สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด

46 จัดทําขั้นตอนและระยะเวลาของ
การปฏิบัติงาน

เจาหนาที่สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด

ต.ค 48 - ก.ย 49

งบปกติ

สํานักงานโยธา
ธิการและผังเมืองจังหวัด

47 เปดรับขาวสารหรือชองรับแจง
เบาะแสการทุจริต

เจาหนาที่สํานักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด

ต.ค 48 - ก.ย 49

งบปกติ

สํานักงานโยธา
ธิการและผังเมืองจังหวัด

48 โครงการอบรมสัมนาสงเสริม

ผูบริหารสถานบริการ

ต.ค 48 - ก.ย 49

36,200

สํานักงานเขตพื้นที่การ

ที่

แผนงาน / โครงการ

หมายเหตุ
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ที่

แผนงาน / โครงการ

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ในสังกัดจํานวน 230 คน

หนวยงาน
ดําเนินการ
ศึกษานครราชสีมา
เขต 4
ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 6

สนับสนุนผูบริหารสถานศึกษา
บริหารจัดการดวยความโปรงใส
49 เผยแพรความรู/ วิธีปฏิบัติหลัก
เกณฑเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจาง
โดยการอบรมผูประกอบการภาย
ใตโครงการตาง ๆ

ผูประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอม

มิ.ย. - ก.ย. 49

800

50 การใหประชาชนและผูมีสวนได
เสียงเขามามีสวนรวม

ประชาชนทั่วไปและผูมี
สวนไดเสีย

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

-

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 6

51 เผยแพรและใหความรู/ ขอมูล/ขาว
สาร/ระเบียบ/ขอบังคับ/วิธีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตใหกับเจาหนาที่

ขาราชการ/ลูกจางทุกคน

17 - 19 พ.ค. 49

-

ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 6

52 แผนปองกันและปราบปรามการ
การทุจริตประพฤติมิชอบ
- สํารวจความคิดเห็นและรับฟง
เรื่องรองเรียน/แจงเบาะแส
- สรางกระแสมีความรวม

ขาราชการ/ลูกจางของ
สํานักงานสุขศาสตร
สัตวและสุขอนามัยมที่ 3

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

-

สํานักงานสุขศาสตร
สัตวและสุขอนามัยที่ 3

หมายเหตุ
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งบประมาณ

ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค. 48 - ก.ย. 49

ขาราชการในสังกัด

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

งบปกติ

55 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขาราชการ/ลูกจางใน
สังกัด

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

งบปกติ

สํานักงานสาขาชั่งตวง
วัดเขต 2 - 6
นครราชสีมา

56 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตปลูกจิตสํานึกและสงเสริม
1) ปลูกจิตสํานึกและสงเสริมจริยธรรม
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
2) ใหความรูเกี่ยวกับการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ปองกันการทุจริตคอรัปชั่น
3) สรางเครือขายเฝาระวังและแจง
เบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของหนวยงาน
4) ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจาง

ขาราชการ / ลูกจาง

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

งบปกติ

ศูนยผลิตพันธุขาว
นครราชสีมา

ที่

แผนงาน / โครงการ

53 แผนปองกันและปราบปรามการ
การทุจริตประพฤติมิชอบ
54 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลุมเปาหมาย

งบปกติ

หนวยงาน
ดําเนินการ
สํานักงานปศุสัตว
จังหวัด
สํานักงานเศรฐกิจการ
เกษตรเขต 5

หมายเหตุ
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ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

บุคลากรและประชาชน
ผูมาติดตอรับบริการ

เม.ย. - ก.ย. 49

10,000

สํานักงานคุมประพฤติ
ภาค 3

58 โครงการสรางจิตสํานึกและเสริม
สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ

ขาราชการในสํานักงาน
คลังเขต 3

ต.ค. 48 - 30
ก.ย.-49

-

59 รณรงคและพัฒนาความซื่อสัตย
สุจริตในการปฏิบัติงาน

พนักงานทุกคน

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

-

ที่

แผนงาน / โครงการ

การจายเงินใหเกิดความโปรงใส
5) พัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติงานให
มีความโปรงใสตรวจสอบไดทุกเรื่อง
57 โครงการคุมประพฤติใสสะอาด
ภาค 3

กลุมเปาหมาย

สํานักงานคลังเขต 3

การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัด

60 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสน
เทศมาใชงาน

ต.ค. 48-ก.ย. 49

การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัด

61 ปรับปรุงกระบวนการทํางาน

ต.ค. 48-ก.ย. 49

การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัด

หมายเหตุ
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ที่

แผนงาน / โครงการ

กลุมเปาหมาย

62 จัดวางระบบควบคุมภายใน
ตามาตราฐาน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค. 48-ก.ย. 49

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ
การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัด

63 จัดตั้งศูนยเครือขายประสาน
ราชการใสสะอาด

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ต.ค. 48-ก.ย. 49

-

สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษานครราชสีมา
เขต 2

64 โครงการพัฒนาจิตใจใหมีคุณธรรม

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ต.ค. 48-ก.ย. 49

-

สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษานครราชสีมา
เขต 2

65 งานพัฒนางานวินัยและนิติการ

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ต.ค. 48-ก.ย. 49

-

สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษานครราชสีมา เขต 2

-

สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษานครราชสีมา เขต 2

-

สํานักทางหลวงชนบท
ที่ 5

66 การยกยองคนดี
- คัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทาง
การศึกษาดีเดน
67 งานปองกันเหตุการณพฤติกรรมที่
เปนภัย

ต.ค. 48-ก.ย. 49

หมายเหตุ
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ที่

แผนงาน / โครงการ
- การสรางเครือขายในการปองกัน
และปราบปรามและระบบรับฟง
ขอรองเรียนใหมีความเขมแข็ง
- สรางสํานึกความพรอมรับผิด
- สงเสริมบทบาทผูบังคับบัญชาให
เปนตัวอยางที่ดี

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

-

-

ต.ค. 48-ก.ย. 49

-

สํานักทางหลวงชนบท
ที่ 5

ประชาชนทั่วไป

ขาราชการ
ขาราชการระดับผูบริหาร

68 สงเสริมและพัฒนาบุคลากร
- ปลูกจิตสํานึกเรื่องจริยธรรม
คุณธรรมคานิยมสรางสรรคความ
รับผิดชอบตอหนวยงาน
69 การเฝาระวัง
- การมีระบบตรวจสอบการปฏิบัติ
งานและการควบคุมภายใน

ขาราชการทุกคน

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

-

สํานักทางหลวงชนบท
ที่ 5

70 การจัดการปราบปรามกรณีทุจริต
ที่เกิดขึ้นแลว

ขาราชการทุกคน

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

-

สํานักทางหลวงชนบท
ที่ 5

71 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบ

ขาราชการและประชาชน

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

งบปกติ

อําเภอประทาย

หมายเหตุ
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ที่

แผนงาน / โครงการ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

ในพื้นที่

72 มอบหมายใหกํานันผูใหญบานเปน
เครือขายแจงเบาะแสขอมูลการทุจริต
และใหการสนับสนุนภารกิจดาน
การเลือกตั้งแกคระกรรมการการ
เลือกตั้งทุกระดับ

กํานัน,ผูใหญบานในพื้นที่ ต.ค. 48 - ก.ย. 49
ทุกคน

-

อําเภอแกงสนามนาง

73 โครงการประชุมชี้แจงเครือขายเฝา
ระวังและแจงเบาะแสการทุจริต

กํานัน,ผูใหญบานในพื้นที่
ทุกคน

ก.ค. 49

-

อําเภอเสิงสาง

74 โครงการตรวจงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เทศบาล/อบต.

ก.ค. 49

-

อําเภอเสิงสาง

ขาราชการ/ลูกจาง
อําเภอโนนไทย

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

-

อําเภอโนนไทย

ขาราชการ พนักงาน
ลูกจาง

ต.ค. 48 - ก.ย. 49

งบปกติ

อําเภอโนนสูง

75 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
76 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ

หมายเหตุ
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ที่

แผนงาน / โครงการ

77 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

78 โครงการจัดตั้งแหลงขาวระดับ
อําเภอ/ตําบล

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

สวนราชการ กํานัน
ต.ค. 48 - ก.ย. 49
ผูใหญบานและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

งบปกติ

กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย

กํานัน / ผูใหญบาน

ก.ค. - ก.ย. 49

78,000

อําเภอดานขุนทด

79 โครงการพัฒนนาหมูบานแกนนํา
เพื่อปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
/ พลังแผนดิน

ผูประสาน

ก.ค. - ก.ย. 49

78,000

อําเภอดานขุนทด

80 อบรมใหความรูในการปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

ขาราชการในพื้นที่
กิ่งอําเภอ

1 ต.ค. 48 - 30
ก.ย. 49

งบปกติ

กิ่งอําเภอพระทองคํา

81 อบรมใหความรูในเรื่องความเสียหาย
ของการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อ
รวมเฝาระวังและแจงเบาะแสการ

เครือขายภาคประชาชน

1 ต.ค. 48 - 30
ก.ย. 49

งบปกติ

กิ่งอําเภอพระทองคํา

หมายเหตุ
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กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

ประชาชนในพื้นที่กิ่ง
อําเภอ
เครือขายภาคประชาชนและ
ขาราชการ

1 ต.ค. 48 - 30
ก.ย. 49
1 ต.ค. 48 - 30
ก.ย. 49

งบปกติ

กิ่งอําเภอพระทองคํา

งบปกติ

กิ่งอําเภอพระทองคํา

84 การบังคับใชกฏหมายกรณีมีการทุจริต
งานทะเบียนและบัตร

ประชาชนและขาราชการ

1 ต.ค. 48 - 30
ก.ย. 49

งบปกติ

กิ่งอําเภอพระทองคํา

85 โครงการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

หนวยงานราชการ
องคการปกครองสวนทอง
ถิ่นและประชาชนในพื้นที่

ต.ค. 48 - ก.ย 49

87 หนวยงานปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขาราชการ / ลูกจางทุกคน

ต.ค. 48 - ก.ย 49

5,000

อําเภอชุมพวง

88 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ขาราชการ / ลูกจางทุกคน

ต.ค. 48 - ก.ย 49

-

อําเภอหนองบุญมาก

89 กิจกรรมอบรมเครือขายแจงขอมูลการ

ขาราชการฝายปกครองเปน

ตลอดป

-

อําเภอขามทะเลสอ

ที่

แผนงาน / โครงการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ
82 เผยแพรประชาสัมพันธความเสียหาย
ของการทุจริตประพฤติมิชอบ
83 เสริมสรางระบบการชี้มูลการทุจริต

กิ่งอําเภอบัวลาย

หมายเหตุ
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ที่

แผนงาน / โครงการ

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

-

อําเภอขามทะเลสอ

ทุจริตตอสํานักงาน ป.ป.ช.

เครือขายแจงขอมูลการทุจริต
ตอ ป.ป.ช.

90 กิจกรรมสนับสนุนการเลืกตั้งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งทุกระดับ

ตลอดป

91 กิจกรรมการปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี
ของผูบังคับบัญชา

ผูบังคับบัญชาตาม
ระดับชั้น

ตลอดป

92 กิจกรรมจัดตั้งกลุมเฝาระวังการทุจริต
ระดับ

ระดับอําเภอ 1 กลุม
ระดับทองถิ่น 1 กลุม

1 ต.ค. 48 - 30
ก.ย. 49

93 กิจกรรมสอดแทรกการสรางจิตสํานึก
การทุจริตแกหัวหนาสวนราชการ /
หนวยงานของรัฐ

หัวหนาสวราชการ / ทุก
ระดับในอําเภอ

1 ต.ค. 48 - 30
ก.ย. 49

94 ดานการปองกัน
1.1 ปรับปรุงระบบงานและวิธีการ
ทํางานตามแนวทางใน
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ

ขาราชการ พนักงานและ
ลูกจาง

1 ต.ค. 48 30 ก.ย. 49

อําเภอขามทะเลสอ

-

อําเภอขามทะเลสอ

อําเภอขามทะเลสอ

งบปกติ

อําเภอขามทะเลสอ

หมายเหตุ
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กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

95 ดานการสงเสริมและพัฒนาบุคคลกร
1.1การสงเสริมคุณภาพและจริยธรรม
การปองกันการทุจริตคอรัปชั่น
1.2การจัดกิจกรรมยกยองใหรางวัล
บุคลากรที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
เรื่องความซื่อสัตยสุจริต

ขาราชการ พนักงานและ
ลูกจาง

1 ต.ค. 48 30 ก.ย. 49

งบประมาณ
รายจาย
ประจําป
2549

อําเภอโชคชัย

96 ดานการเฝาระวัง
1.1การสรางเครือขายภาคประชาชน
1.2จัดศูนยรับแจงเบาะแสการทุจริต
Call Center (หมายเลขโทรศัพท สายดวน)

อาสาสมัครเครือขายภาค
ประชาชน

1 ต.ค. 48 30 ก.ย. 49

งบประมาณ
รายจาย
ประจําป
2549

ที่ทําการปกครองอําเภอ
โชคชัย

ที่

แผนงาน / โครงการ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
1.2 กําหนดใหผูบังคับบัญชาการทํา
หนาที่ทางการบริหารในการปองกัน
เหตุการณและพฤติกรรมของผูใต
บังคับบัญชา

หมายเหตุ
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ที่

แผนงาน / โครงการ

กลุมเปาหมาย

97 ดานการปราบปราม
4.1 การสอบสวนขอเท็จจริงและการ
ดําเนินการทางวินัย
98 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพติมิชอบ
99 แผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพติมิชอบ

ขาราชการ พนักงานและ
ลูกจาง

100 โครงการอบรมใหความรูแกกํานัน
ผูใหญบานเพื่อสรางเครือขายภาค
ประชาชนในการชี้เบาะแสการทุจริต

ขาราชการ / ลูกจาง
ประชาชนในพื้นที่

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดําเนินการ
1 ตุลาคม 2548 งบประมาณ
ถึง 30 กันยายน
รายจาย
2549
ประจํา ป 2549
ต.ค.48 - ก.ย.49
-

หนวยงาน
ดําเนินการ
ที่ทําการปกครองอําเภอ
โชคชัย
อําเภอโนนไทย

ต.ค.48 - ก.ย.49

กิ่งอําเภอสีดา

กํานัน / ผูใหญบาน

ต.ค.48 - ก.ย.49

อําเภอจักราช

101 จัดประชุมขาราชการ / ลูกจาง เพื่อ
ปลูกจิตสํานึกในเรื่องการปองกันการ
ทุจริต

ขาราชการ/ ลูกจาง

ต.ค.48 - ก.ย.49

อําเภอจักราช

102 จัดทําตูแสดงความคิดเห็นและแจง
เบาะแสการทุจริตจากประชาชน

ประชาชน

ต.ค.48 - ก.ย.49

อําเภอจักราช

103 การสรางความแข็งแกรงแก ป.ป.ช.

ขาราชการ ประชาชน

ปงบประ

-

อําเภอโนนแดง

หมายเหตุ

27

ที่

แผนงาน / โครงการ

กลุมเปาหมาย

ในการปฏิบัติหนาที่
-จัดตั้งศูนยแจงขอมูลทุจริตระดับอํา
เภอเพื่อเปนศูนยกลางและเครือขาว
แจงขอมูลการทุจริตตอ ป.ป.ช.
-ใหการสนับสนุนบุคลากรใหตั้ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
-ปะชาสัมพันธสนับสนุนสงเสริม
กํานัน ผูใหญบาน สมัครเปนสาย
ลับ ป.ป.ช. ใหกับ ป.ป.ช.

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มาณ 2549

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

104 การสรางความแข็งแกรงแก
คณะกรรมการเลือกตั้ง ในการปฏิบัติ
ตามหนาที่
-ใหความรวมมือกับ กกต. ทุกครั้งที่มี
การรองขอ
-สงเสริมใหความรู กํานัน ผูใหญ
บาน รวมมือกับ กกต. ในการเลือกตั้ง
ระดับที่รองขอ

กํานัน ผูใหญบาน

ปงบประ
มาณ 2549

-

อําเภอโนนแดง

105 การแกไขตอระเบียบที่เอื้อเฟอตอการ

ขาราชการ

ปงบประ

-

อําเภอโนนแดง

หมายเหตุ

28

ที่

แผนงาน / โครงการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มาณ 2549

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

ขาราชการ

ปงบประ
มาณ 2549

-

อําเภอโนนแดง

ขาราชการ

ปงบประ
มาณ 2549

-

อําเภอโนนแดง

กลุมเปาหมาย

ทุจริต
-ใหการสนับสนุนการแกไขกฎ
ระเบียบตอการทําการทุจริตทาง
การทะเบียนและบัตรประจําตัว
ประชาชน
106 มาตราการนําเอาหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือ
ธรรมมาภิบาลในการปฏิรูประบบ
ราชการมาใชอยางจริงจัง
-จัดประชุมชี้แจงใหกับราชการ
ปกครองในเรื่องคุณธรรมและจริย
ธรรมมาธิการในการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคกร
107 มาตรการผูบัญคับบัญชาปฏิบัติตาม
เปนแบบอยาง
-ประชุมผูบัญคับบัญชาระดับ
หัวหนางานเพื่อปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบัติตามใหเปนแบบอยางแกผูใต
บังคับบัญชาทั้งการปฏิบัติตาม

หมายเหตุ

29

ที่

แผนงาน / โครงการ

ปฏิบัติงานดานความซื่อสัตยสุจริต
โปรงใสและปฏิบัติตามกฏหมาย
อยางเครงครัด
108 การจัดระบบการตรวจสอบใหมี
ประสิทธิภาพ
-สงเสริมใหเจาหนาที่ของอําเภอ
ใหมีความรูระบบการตรวจสอบ
ภายใน
-ใชงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
109 การสงเสริมภูมิตานทานทุจริต
1.1ใหความรูและเสริมสรางจิตใจ
จิตสํานึก คานิยม แกขาราชการ
ปกครองทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค
-ใหความรูขาราชการปกครอง
สอดแทรกและเสริมสรางจริยธรรม
คุณธรรม จิตสํานึก คานิยม ของ
ขาราชการทุกครั้งที่มีการประชุม

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

ขาราชการระดับผู
ปฎิบัติงาน

ปงบประ
มาณ 2549

-

อําเภอโนนแดง

ขาราชการ

ปงบประ
มาณ 2549

-

อําเภอโนนแดง

หมายเหตุ

30

ที่

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ปงบประ
มาณ 2549

งบประมาณ
-

หนวยงาน
ดําเนินการ
อําเภอโนนแดง

ขาราชการ/ลูกจาง

ปงบประ
มาณ 2549

-

อําเภอโนนแดง

ประชาชน

ปงบประ
มาณ 2549

-

อําเภอโนนแดง

ปลัดอําเภอ/เจาหนาที่

ปงบประ
มาณ 2549

-

อําเภอโนนแดง

หนวยงานราชการ

ปงบประ
มาณ 2549

-

อําเภอโนนแดง

แผนงาน / โครงการ

กลุมเปาหมาย

1.2เสริมสรางระบบการควบคุม
ภายในการตรวจสอบและตรวจติดตาม
ผลงานที่มีประสิทธิภาพ
-บัญคับบัญชาติดตามสอบถามดาน
การเงินและบัญชีใหดําเนินการถูก
ตองตามระเบียบ
1.3ประชาสัมพันธ " วิถีชีวิตราชการ
ใสสะอาด "
-ใชสื่อประชาสัมพันธของอําเภอ
ทุกสื่อและทุกครั้งที่มีการประชุม
1.4สรางองคการกลุมประชาชน
-สรางอาสาสมัครเฝาระวังการทุจริต
โดยมีสวนรวมตรวจสอบและแจง
เบาะแสการทุจริต
1.5จัดระบบปองกันการทุจริต
-จัดแบงงานใหปลัดอําเภอและเจา
หนาที่
1.6ใหอําเภอประกาศผลปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
-ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการให

ขาราชการระดับผูปฎิบัติ
งาน

หมายเหตุ

31

ที่

แผนงาน / โครงการ

สวนราชการองคกรเอกชนมามีสวน
รวม มีจิตสํานึกไมทุจริตคอรับชั่น
1.7เสริมสรางสิถีชีวิตพอเพียงราช
การปกครอง
- สงเสริมใหขาราชการมีอาชีพเสริม
- สงเสริมใหขาราชการมีชีวิตอยาง
พอเพียงโดยใหจัดทํางบประมาณชีวิต
110 การเสริมสรางระบบการชี้ขอมูล
1.1เสริมสรางอําเภอปลอดการทุจริต
-สงเสริมใหความรู เอกชนและ
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการชี้
ขอมูลในการทุจริต โดยผานศูนยชี้
ขอมูลในระดับอําเภอ / ตําบล
1.2จัดตั้งคณะกรรมการการกลั้นกรอง
ตรวจสอบและขอมูลการทุจริตระดับ
อําเภอ
- จัดตั้งคณะกรรมการชี้ขอมูลทุจริต
ระดับอําเภอเพื่อกลั้นกรองตรวจสอบ
แลกเปลี่ยนขอมูลและชี้มูลการทุจริต

กลุมเปาหมาย

ขาราชการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

ปงบประ
มาณ 2549

-

อําเภอโนนแดง

อําเภอโนนแดง
ประชาชน / เอกชน

ปงบประ
มาณ 2549

-

ขาราชการ

ปงบประ
มาณ 2549

-

อําเภอโนนแดง

หมายเหตุ

32

ที่

แผนงาน / โครงการ

111 การบังคับใชกฎหมายใหเกิดผลใน
ทางปฏิบัติอยางจริงจัง
1.1เสริมสรางทางดวนขจัดการทุจริต
- กรณีขาราชการ พนักงานราชการ
และลูกจางดําเนินการดังนี้
1. เรงรัดการสอบขอเท็จจริงใหแลว
เสร็จและชี้ขอมูลความผิดไดภายใน
30 วัน
2. ความรวดเร็วในการแจงความ
ดําเนินคดี / การสั่งพักราชการ / สั่ง
ในออกจากราชการไวกอน
3.เรงรัดการดําเนินการทางวินัยเฉพาะ
กรณีทุจริตใหดําเนินการโดยรวดเร็ว
โดยถือเปนเรื่องเรงดวนลําดับแรก
4.การลงโทษผูกระทําทุจริตดวยความ
รวดเร็วและเด็ดขาดรวมทั้งมีมาตร
ฐานการลงโทษ
- กรณีกํานัน ผูใหญบาน ดําเนินการ
ดังนี้
1. เรงรัดการสอบขอเท็จจริงใหแลว

กลุมเปาหมาย
ขาราชการ พนักงานขาราช
การ ลูกจาง

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ปงบประ
มาณ 2549

งบประมาณ
-

หนวยงาน
ดําเนินการ
อําเภอโนนแดง

อําเภอโนนแดง

กํานัน ผูใหญบาน

ปงบประ
มาณ 2549

-

อําเภอโนนแดง

หมายเหตุ

33

ที่

แผนงาน / โครงการ

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

หนวยงาน
ดําเนินการ

เสร็จและชี้ขอมูลความผิดไดภายใน
30 วัน
2. ความรวดเร็วในการแจงความ
ดําเนินคดี / การสั่งพักราชการ / สั่ง
ในออกจากราชการไวกอน
3.เรงรัดการดําเนินการทางวินัยเฉพาะ
กรณีทุจริตใหดําเนินการโดยรวดเร็ว
โดยถือเปนเรื่องเรงดวนลําดับแรก
112 การบังคับใชกฏหมายกรณีมีการทุจริต
ทางทะเบียบและบัตร
- ประชุมชี้แจงขาราชการใหระมัด
ระวังและใหปฏิบัติระเบียบทาง
กฎหมายเพื่อปองกันการทุจริต

เจาหนาที่ระดับผูปฏิบัติ

ปงบประ
มาณ 2549

-

อําเภอโชคชัย

113 แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

ขาราชการ / ลูกจาง และ
ประชาชนในพื้นที่

ต.ค. 48 - ก.ย.49

งบปกติ

อําเภอปกธงชัย

หมายเหตุ

